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Cyflwyniad 
Mae’r bwletin hwn yn edrych ar y data cryno ar bynciau o Gyfrifiad 2021 ar gyfer 
Cymru a Lloegr ar gyfer crefydd preswylwyr arferol a chyfansoddiad crefyddol 
aelwydydd. Cyhoeddwyd y data ar 29 Tachwedd 2022 gan y Swyddfa Ystadegau 
Gwladol (ONS). Mae’n darparu amcangyfrifon poblogaeth ac aelwydydd heb eu 
talgrynnu ar lefel Gogledd Cymru ac awdurdod unedol. 

Cyflwynodd y cyfrifiad gwestiwn gwirfoddol am grefydd yn 2001. Yn nata’r cyfrifiad, 
mae crefydd yn cyfeirio at ymlyniad crefyddol person. Dyma'r grefydd y maent yn 
cysylltu neu'n uniaethu â hi, yn hytrach na'u credoau neu eu harferion crefyddol 
gweithredol. 

Yn y bwletin hwn cyfrifir canrannau allan o'r boblogaeth gyffredinol yn hytrach na’r 
boblogaeth a atebodd y cwestiwn am grefydd. Mae hyn yn ein helpu i gymharu dros 
amser a rhwng ardaloedd, gan fod canran y boblogaeth sy’n ateb y cwestiwn yn 
amrywio. 

Mae’r ONS hefyd wedi cyhoeddi Crefydd, Cymru a Lloegr: Cyfrifiad 2021 yng 
Nghymru a Lloegr (Swyddfa Ystadegau Gwladol) sydd yn cynnwys data hyd at ardal 
gynnyrch. 

Bydd mwy o ddata yn cael ei ryddhau mewn camau tan ddiwedd 2023, ac fe fydd yn 
cynnwys data manwl ar lefel ardal fach am bobl, aelwydydd a threfniadau byw, 
gwaith a thai/adnoddau. 

Gall newidiadau rhwng 2011 a 2021adlewyrchu sut yr effeithiodd y pandemig Covid 
19 ar ddewis pobl o breswylfa arferol ar Ddiwrnod y Cyfrifiad (21 Mawrth 2021). Mae 
canlyniadau cyfrifiad ar gyfer Gwynedd yn arbennig yn debygol o fod wedi cael eu 
heffeithio gan ble y cyfrifwyd myfyrwyr. Gallai’r newidiadau hyn fod wedi bod yn rhai 
dros dro i rai ac yn fwy hirdymor i eraill. Nid yw’n glir chwaith sut mae gadael yr 
Undeb Ewropeaidd wedi effeithio ar newid yn y boblogaeth yng Nghymru a ledled y 
Deyrnas Unedig. 

  

https://cy.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidentity/religion/bulletins/religionenglandandwales/census2021
https://cy.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidentity/religion/bulletins/religionenglandandwales/census2021
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Prif bwyntiau 
• Bu cynnydd sylweddol rhwng 2011 a 2021 yn nifer a chyfran y bobl a ddywedodd 

nad oedd ganddynt unrhyw grefydd yng Ngogledd Cymru. Cydbwyswyd hyn gan 
leihad sylweddol yn y rhai a nododd eu bod yn Gristnogion. 

• Yn 2021, nododd 286,722 o breswylwyr arferol dim crefydd. Roedd hyn yn 41.7% 
o’r boblogaeth ac yn gynnydd sylweddol o 26.9% yn 2011. Roedd y gyfran uchaf 
yng Ngwynedd ar 44.2% ac isaf yn Sir y Fflint ac Ynys Môn ar 40.7%. 

• Ar draws Cymru gyfan dywedodd mwy o bobl nad oedd ganddynt unrhyw grefydd 
(46.5%) nag unrhyw ymlyniad crefyddol unigol. Ar gyfer Cymru a Lloegr y gyfran 
oedd 37.2%. 

• Cyfran y bobl a nododd eu bod yn Gristnogion oedd 49.8% neu 341,972 o bobl. 
Roedd hyn yn ostyngiad sylweddol o gymharu â 2011 pan oedd y ffigyrau yn 
63.9%. Roedd y gyfran uchaf yn Sir y Fflint ac Ynys Môn ar 51.5% ac isaf yng 
Ngwynedd ar 46.2%. Roedd gan Sir Ddinbych a Wrecsam hefyd lai na hanner y 
boblogaeth yn nodi eu bod yn Gristnogion. (Cymru yn 2021 = 43.6% a Chymru a 
Lloegr = 46.2%). 

• Mae poblogaeth Gogledd Cymru yn llai amrywiol o ran crefydd na'r cyfartaleddau 
cenedlaethol. Roedd cyfanswm o 12,353 o bobl neu 1.8% o’r boblogaeth yn 
uniaethu â chrefydd heblaw Cristnogaeth. Mae hyn yn cymharu â 3.6% ar draws 
Cymru a 10.6% ar gyfer Cymru a Lloegr y gyfran. 

• Yn 2021 oedd hyn yn cynnwys 0.8% o'r boblogaeth a nododd eu bod yn 
Fwslimaidd (5,326 o breswylwyr arferol) sef yr ail grefydd fwyaf. Roedd y gyfran 
uchaf yn Wrecsam ar 1.1% ac isaf yn Sir y Fflint ac Ynys Môn ar 0.5%. (Cymru 
yn 2021 = 2.2% a Chymru a Lloegr = 6.5%). 

• Ychydig o newid a welwyd ers 2011 yng nghyfrannau'r boblogaeth a oedd yn 
uniaethu â grwpiau crefyddol heblaw Cristnogion ar gyfer Gogledd Cymru gyfan 
neu ar gyfer ardaloedd awdurdodau unedol unigol. 
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Y canlyniadau allweddol i Ogledd 
Cymru 
• Dewisodd 641,229 o ymatebwyr yng Ngogledd Cymru (93.3%) ateb y cwestiwn 

gwirfoddol am grefydd yn 2021. Atebodd mwy o bobl y cwestiwn nag yn 2011 
pan atebodd 92.2%. 

• Nododd 286,722 o breswylwyr arferol dim crefydd. Roedd hyn yn 41.7% o’r 
boblogaeth ac yn gynnydd sylweddol o 26.9% neu 184,762 o bobl yn 2011. 

• Ar draws Cymru gyfan dywedodd mwy o bobl nad oedd ganddynt unrhyw grefydd 
(46.5%) nag unrhyw ymlyniad crefyddol unigol. Ar gyfer Cymru a Lloegr y gyfran 
oedd 37.2%. 

• Cyfran y bobl a nododd eu bod yn Gristnogion oedd 49.8% neu 341,972 o bobl. 
Roedd hyn yn ostyngiad sylweddol o gymharu â 2011 pan oedd y ffigyrau yn 
63.9% o breswylwyr arferol neu 439,412 o bobl. (Cymru yn 2021 = 43.6% a 
Chymru a Lloegr = 46.2%). 

• Fe wnaeth cyfran y boblogaeth a nododd Cristnogaeth fel eu crefydd ostwng ym 
mhob awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru rhwng 2011 a 2021. 

• Ychydig o newid a welwyd ers 2011 yng nghyfrannau'r boblogaeth a oedd yn 
uniaethu â grwpiau crefyddol eraill. Roedd cyfanswm o 12,353 o bobl neu 1.8% 
o’r boblogaeth yn uniaethu â chrefydd heblaw Cristnogaeth. Roedd hyn yn 1.5% 
yn 2011. (Cymru yn 2021 = 3.6% a Chymru a Lloegr = 10.6%). 

• Roedd hyn yn cynnwys 0.8% o'r boblogaeth a nododd eu bod yn Fwslimaidd 
(5,326 o breswylwyr arferol) sef yr ail grefydd fwyaf. Mae hyn yn gynnydd o 0.6% 
yn 2011. (Cymru yn 2021 = 2.2% a Chymru a Lloegr = 6.5%). 
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Y canlyniadau allweddol i Ynys Môn 
• Dewisodd 64,433 o ymatebwyr ar Ynys Môn (93.5%) ateb y cwestiwn gwirfoddol 

am grefydd yn 2021. Atebodd mwy o bobl y cwestiwn nag yn 2011 pan atebodd 
91.8%. 

• Nododd 28,066 o breswylwyr arferol dim crefydd. Roedd hyn yn 40.7% o’r 
boblogaeth ac yn gynnydd sylweddol o 25.5% neu 17,797 o bobl yn 2011. Roedd 
cyfradd 2021 yn uwch na’r gyfradd ar gyfer Cymru a Lloegr yn gyffredinol 
(37.2%). Y gyfradd ar gyfer Cymru yn 2021 oedd 46.5% 

• Cyfran y bobl a nododd eu bod yn Gristnogion oedd 51.5% neu 35,485 o bobl. 
Roedd hyn yn ostyngiad sylweddol o gymharu â 2011 pan oedd y ffigyrau yn 
65.1% o breswylwyr arferol neu 45,400 o bobl. (Cymru yn 2021 = 43.6% a 
Chymru a Lloegr = 46.2%). 

• Ychydig o newid a welwyd ers 2011 yng nghyfrannau'r boblogaeth a oedd yn 
uniaethu â grwpiau crefyddol eraill. Roedd cyfanswm o 882 o bobl neu 1.3% o’r 
boblogaeth yn uniaethu â chrefydd heblaw Cristnogaeth. Roedd hyn yn 1.1% yn 
2011. (Cymru yn 2021 = 3.6% a Chymru a Lloegr = 10.6%). 

• Roedd hyn yn cynnwys 0.5% o'r boblogaeth a nododd eu bod yn Fwslimaidd 
(328 o breswylwyr arferol) sef yr ail grefydd fwyaf. Mae hyn yn gynnydd o 0.4% 
yn 2011. (Cymru yn 2021 = 2.2% a Chymru a Lloegr = 6.5%). 
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Y canlyniadau allweddol i Wynedd 
• Dewisodd 108,883 o ymatebwyr yng Ngwynedd (92.7%) ateb y cwestiwn 

gwirfoddol am grefydd yn 2021. Atebodd mwy o bobl y cwestiwn nag yn 2011 
pan atebodd 91.4%. 

• Nododd 51,941 o breswylwyr arferol dim crefydd. Roedd hyn yn 44.2% o’r 
boblogaeth ac yn gynnydd sylweddol o 29.7% neu 36,163 o bobl yn 2011. Roedd 
cyfradd 2021 yn uwch na’r gyfradd ar gyfer Cymru a Lloegr yn gyffredinol 
(37.2%). Y gyfradd ar gyfer Cymru yn 2021 oedd 46.5% 

• Cyfran y bobl a nododd eu bod yn Gristnogion oedd 46.2% neu 54,249 o bobl. 
Roedd hyn yn ostyngiad sylweddol o gymharu â 2011 pan oedd y ffigyrau yn 
59.5% o breswylwyr arferol neu 72,503 o bobl. (Cymru yn 2021 = 43.6% a 
Chymru a Lloegr = 46.2%). 

• Ychydig o newid a welwyd ers 2011 yng nghyfrannau'r boblogaeth a oedd yn 
uniaethu â grwpiau crefyddol eraill. Roedd cyfanswm o 2,693 o bobl neu 2.3% o’r 
boblogaeth yn uniaethu â chrefydd heblaw Cristnogaeth. Roedd hyn yn 2.3% yn 
2011 hefyd. (Cymru yn 2021 = 3.6% a Chymru a Lloegr = 10.6%). 

• Roedd hyn yn cynnwys 1.0% o'r boblogaeth a nododd eu bod yn Fwslimaidd 
(1,137 o breswylwyr arferol) sef yr ail grefydd fwyaf. Mae hyn yn ostyngiad o 
1.1% yn 2011. (Cymru yn 2021 = 2.2% a Chymru a Lloegr = 6.5%). 

  



 

9 
 

Y canlyniadau allweddol i 
Fwrdeistref Sirol Conwy 
• Dewisodd 107,417 o ymatebwyr ym Mwrdeistref Sirol Conwy (93.6%) ateb y 

cwestiwn gwirfoddol am grefydd yn 2021. Atebodd mwy o bobl y cwestiwn nag yn 
2011 pan atebodd 92.2%. 

• Nododd 46,946 o breswylwyr arferol dim crefydd. Roedd hyn yn 40.9% o’r 
boblogaeth ac yn gynnydd sylweddol o 26.1% neu 30,017 o bobl yn 2011. Roedd 
cyfradd 2021 yn uwch na’r gyfradd ar gyfer Cymru a Lloegr yn gyffredinol 
(37.2%). Y gyfradd ar gyfer Cymru yn 2021 oedd 46.5% 

• Cyfran y bobl a nododd eu bod yn Gristnogion oedd 50.8% neu 58,283 o bobl. 
Roedd hyn yn ostyngiad sylweddol o gymharu â 2011 pan oedd y ffigyrau yn 
64.7% o breswylwyr arferol neu 74,506 o bobl. (Cymru yn 2021 = 43.6% a 
Chymru a Lloegr = 46.2%). 

• Ychydig o newid a welwyd ers 2011 yng nghyfrannau'r boblogaeth a oedd yn 
uniaethu â grwpiau crefyddol eraill. Roedd cyfanswm o 2,188 o bobl neu 1.9% o’r 
boblogaeth yn uniaethu â chrefydd heblaw Cristnogaeth. Roedd hyn yn 1.5% yn 
2011. (Cymru yn 2021 = 3.6% a Chymru a Lloegr = 10.6%). 

• Roedd hyn yn cynnwys 0.7% o'r boblogaeth a nododd eu bod yn Fwslimaidd 
(842 o breswylwyr arferol) sef yr ail grefydd fwyaf. Mae hyn yn gynnydd o 0.5% 
yn 2011. (Cymru yn 2021 = 2.2% a Chymru a Lloegr = 6.5%). 
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Y canlyniadau allweddol i Sir 
Ddinbych 
• Dewisodd 89,361 o ymatebwyr yn Sir Ddinbych (93.3%) ateb y cwestiwn 

gwirfoddol am grefydd yn 2021. Atebodd mwy o bobl y cwestiwn nag yn 2011 
pan atebodd 92.3%. 

• Nododd 40,297 o breswylwyr arferol dim crefydd. Roedd hyn yn 42.1% o’r 
boblogaeth ac yn gynnydd sylweddol o 26.8% neu 25,132 o bobl yn 2011. Roedd 
cyfradd 2021 yn uwch na’r gyfradd ar gyfer Cymru a Lloegr yn gyffredinol 
(37.2%). Y gyfradd ar gyfer Cymru yn 2021 oedd 46.5% 

• Cyfran y bobl a nododd eu bod yn Gristnogion oedd 49.3% neu 47,226 o bobl. 
Roedd hyn yn ostyngiad sylweddol o gymharu â 2011 pan oedd y ffigyrau yn 
64.1% o breswylwyr arferol neu 60,129 o bobl. (Cymru yn 2021 = 43.6% a 
Chymru a Lloegr = 46.2%). 

• Ychydig o newid a welwyd ers 2011 yng nghyfrannau'r boblogaeth a oedd yn 
uniaethu â grwpiau crefyddol eraill. Roedd cyfanswm o 1,838 o bobl neu 1.9% o’r 
boblogaeth yn uniaethu â chrefydd heblaw Cristnogaeth. Roedd hyn yn 1.4% yn 
2011. (Cymru yn 2021 = 3.6% a Chymru a Lloegr = 10.6%). 

• Roedd hyn yn cynnwys 0.8% o'r boblogaeth a nododd eu bod yn Fwslimaidd 
(740 o breswylwyr arferol) sef yr ail grefydd fwyaf. Mae hyn yn gynnydd o 0.5% 
yn 2011. (Cymru yn 2021 = 2.2% a Chymru a Lloegr = 6.5%). 

  



 

11 
 

Y canlyniadau allweddol i Sir y Fflint 
• Dewisodd 144,859 o ymatebwyr yn Sir y Fflint (93.5%) ateb y cwestiwn 

gwirfoddol am grefydd yn 2021. Atebodd mwy o bobl y cwestiwn nag yn 2011 
pan atebodd 92.8%. 

• Nododd 62,995 o breswylwyr arferol dim crefydd. Roedd hyn yn 40.7% o’r 
boblogaeth ac yn gynnydd sylweddol o 25.4% neu 38,726 o bobl yn 2011. Roedd 
cyfradd 2021 yn uwch na’r gyfradd ar gyfer Cymru a Lloegr yn gyffredinol 
(37.2%). Y gyfradd ar gyfer Cymru yn 2021 oedd 46.5% 

• Cyfran y bobl a nododd eu bod yn Gristnogion oedd 51.5% neu 79,849 o bobl. 
Roedd hyn yn ostyngiad sylweddol o gymharu â 2011 pan oedd y ffigyrau yn 
66.4% o breswylwyr arferol neu 101,298 o bobl. (Cymru yn 2021 = 43.6% a 
Chymru a Lloegr = 46.2%). 

• Ychydig o newid a welwyd ers 2011 yng nghyfrannau'r boblogaeth a oedd yn 
uniaethu â grwpiau crefyddol eraill. Roedd cyfanswm o 2,015 o bobl neu 1.3% o’r 
boblogaeth yn uniaethu â chrefydd heblaw Cristnogaeth. Roedd hyn yn 0.9% yn 
2011. (Cymru yn 2021 = 3.6% a Chymru a Lloegr = 10.6%). 

• Roedd hyn yn cynnwys 0.5% o'r boblogaeth a nododd eu bod yn Fwslimaidd 
(739 o breswylwyr arferol) sef yr ail grefydd fwyaf. Mae hyn yn gynnydd o 0.3% 
yn 2011. (Cymru yn 2021 = 2.2% a Chymru a Lloegr = 6.5%). 
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Y canlyniadau allweddol i Wrecsam 
• Dewisodd 126,276 o ymatebwyr yn Wrecsam (93.5%) ateb y cwestiwn gwirfoddol 

am grefydd yn 2021. Atebodd mwy o bobl y cwestiwn nag yn 2011 pan atebodd 
92.5%. 

• Nododd 56,477 o breswylwyr arferol dim crefydd. Roedd hyn yn 41.8% o’r 
boblogaeth ac yn gynnydd sylweddol o 27.4% neu 36,927 o bobl yn 2011. Roedd 
cyfradd 2021 yn uwch na’r gyfradd ar gyfer Cymru a Lloegr yn gyffredinol 
(37.2%). Y gyfradd ar gyfer Cymru yn 2021 oedd 46.5% 

• Cyfran y bobl a nododd eu bod yn Gristnogion oedd 49.5% neu 66,880 o bobl. 
Roedd hyn yn ostyngiad sylweddol o gymharu â 2011 pan oedd y ffigyrau yn 
63.5% o breswylwyr arferol neu 85,576 o bobl. (Cymru yn 2021 = 43.6% a 
Chymru a Lloegr = 46.2%). 

• Ychydig o newid a welwyd ers 2011 yng nghyfrannau'r boblogaeth a oedd yn 
uniaethu â grwpiau crefyddol eraill. Roedd cyfanswm o 2,919 o bobl neu 2.2% o’r 
boblogaeth yn uniaethu â chrefydd heblaw Cristnogaeth. Roedd hyn yn 1.6% yn 
2011. (Cymru yn 2021 = 3.6% a Chymru a Lloegr = 10.6%). 

• Roedd hyn yn cynnwys 1.1% o'r boblogaeth a nododd eu bod yn Fwslimaidd 
(1,540 o breswylwyr arferol) sef yr ail grefydd fwyaf. Mae hyn yn gynnydd o 0.6% 
yn 2011. (Cymru yn 2021 = 2.2% a Chymru a Lloegr = 6.5%). 
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Ynglŷn â’r Cyfrifiad 
Mae'r cyfrifiad yn digwydd bob 10 mlynedd ac mae'n rhoi darlun i ni o'r holl bobl a 
chartrefi yng Nghymru a Lloegr. 

Mae eich atebion i gwestiynau cyfrifiad yn helpu sefydliadau i wneud penderfyniadau 
am gynllunio ac ariannu gwasanaethau cyhoeddus yn eich ardal, gan gynnwys 
trafnidiaeth, addysg a gofal iechyd. 

Diwrnod y Cyfrifiad oedd Dydd Sul 21 Mawrth 2021. 

 

Wrth i ddata o Gyfrifiad 2021 ddod ar gael, bydd gwefan y Hwb Cydlynu Arloesi 
Rhanbarthol yn cyhoeddi canlyniadau allweddol ac yn darparu dadansoddiad ar 
gyfer ardaloedd Gogledd Cymru a’n hawdurdodau unedol. 
(https://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/cyfrifiad/) 

 

Mae bwletin ystadegol sy’n crynhoi’r canlyniadau allweddol i Gymru ar gael. 
(https://llyw.cymru/grwp-ethnig-hunaniaeth-genedlaethol-iaith-chrefydd-yng-
nghymru-cyfrifiad-2021-html)  

 

Mae prif wefan y cyfrifiad yn: 
https://cyfrifiad.gov.uk/  
 

Mae prif wefan y cyfrifiad Llywodraeth Cymru yn: 

https://llyw.cymru/y-cyfrifiad-or-boblogaeth 

 

Mae’r amserlen rhyddhau data lawn ar gyfer Cyfrifiad 2021 ar gael.  
(https://cy.ons.gov.uk/census/censustransformationprogramme/census2021outputs/r
eleaseplans)  

 

https://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/cyfrifiad
https://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/cyfrifiad
https://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/cyfrifiad
https://llyw.cymru/grwp-ethnig-hunaniaeth-genedlaethol-iaith-chrefydd-yng-nghymru-cyfrifiad-2021-html
https://llyw.cymru/grwp-ethnig-hunaniaeth-genedlaethol-iaith-chrefydd-yng-nghymru-cyfrifiad-2021-html
https://cyfrifiad.gov.uk/
https://llyw.cymru/y-cyfrifiad-or-boblogaeth
https://cy.ons.gov.uk/census/censustransformationprogramme/census2021outputs/releaseplans
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